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Varhaiskasvatuksen ryhmät ovat keskeinen kehitysympäristö, jossa
varhaiset vertaissuhteet kehittyvät ja jossa tulisi tukea niiden
tasapainoista ja myönteistä kehittymistä.

Kuka kiusaa ja miksi?
Tiina Haapsalo

Ryhmän ulkopuolelle jääminen on kasautuva kokemus tunteesta,
ettei ole merkityksellinen olento ja se uhkaa siten vakavasti lapsen
kehitystä.
Ulkopuolisuuden tunne on riski kiusatuksi tulemiselle, muiden
kiusaamiselle ja yksinäisyyden
kokemuksille.
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Ongelmat ovat usein päällekkäisiä ja johtavat ongelmasta toiseen.
Kasaantuvat samoille lapsille.
Vertaissuhteissa esiintyvät ongelmat häiritsevät lapsen kehitystä,
kasvua ja oppimista ja niillä voi hoitamattomana olla vakavia
seurauksia.
”NO JOS NE SANOO, ETTÄ EI SAA TULLA MUKAAN LEIKKIIN, NIIN
SITTEN MÄ AINA KIUSAAN JOKAISTA.”
Poika 5v.

Kiusaaminen koskee lapsiryhmässä muitakin lapsia kuin kiusaajaa ja kiusattua.
Kaikilla ryhmän lapsilla on rooli kiusaamisprosessissa. Näitä rooleja ovat
avustaja/vahvistaja/ kannustaja, puolustaja ja ulkopuolinen/ hiljainen hyväksyjä.

Onneks
mun ei
tarvitse
olla yksin!

Avustaja osallistuu kiusaamiseen ja auttaa
kiusaajaa, vahvistaja ylläpitää kiusaamista esim.
nauramalla, puolustaja asettuu kiusatun puolelle
ja ulkopuolinen ei halua sekaantua kiusaamiseen.
On havaittu että nämä roolit ovat suhteellisen
pysyviä. Kasvattajalle on haasteellista tunnistaa
nämä roolit koska pienillä lapsilla roolit eivät ole
vielä pysyviä eikä vakiintuneita!
Kiusaamisen ehkäisy nousee hyvin merkittävään
asemaan!
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Kiusaaja

Kiusaaja

Tyypillinen kiusaaja on itsevarma ja hyökkäävä.
Usein kiusaajatyyppi pystyy hyvin heikosti hillitsemään
vihantunteitaan. Kiusaaja asennoituu väkivaltaan sekä

väkivaltaiseen käyttäytymiseen myönteisemmin kuin lapset yleensä.

Kiusaaja pitää itseään suosittuna, hauskana, rohkeana ja
voimiltaan toisia vahvempana. Ulkoiselta olemukseltaan hän
on usein vahva ja hyväkuntoinen.
Käytännössä kokemukset ovat osoittaneet, että kiusaajat muodostavat
monikerroksisen ryhmän jossa mukana on heikkoja ja vahvoja lapsia.
Tutkimukset ovat osoittaneet myös sen, että usein kiusaajilla on tavallista
etäisempi suhde omiin vanhempiinsa.

Kiusaaja on lapsi, joka käyttäytyy aggressiivisesti, jonka vuoksi muu ryhmä torjuu lasta.
Hän ei pääse mukaan oman käyttäytymisensä vuoksi. Kiusaaja uhriutuu itse ryhmästä
pois-sulkemisen johdosta.
Osa kiusaajista on siis tullut itse aikaisemmin kiusatuiksi!
Kiusaaminen saattaa olla kiusaajalle keino purkaa omaa pahaa oloaan.
Kiusaajan luonteenomaisina piirteinä voidaan pitää kontrolloimatonta käytöstä sekä
erityisen voimakasta muiden alistamisen tarvetta.
Kiusaajan roolin on nähty olevan suhteellisen pysyvä, sillä kiusaaja löytää aina uuden
uhrin. Kiusaajalla on huomattava halu käyttää valtaa.
Kiusaaja on usein hyvin epäempaattinen sekä helposti ärsyyntyvä.

PIKI
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Kiusaaja

Jos muita kiusaava lapsi saa jatkaa toimintaansa:

Hän on aina yhteisönsä taikka ryhmänsä jäsen. Kaveripiirissä kiusaaja on yleensä
suositumpi kuin uhrinsa.
Yleensä kiusaaja ei toimi yksin vaan hänellä on mukana kavereita. Kaverit eivät
yleensä aloita kiusaamista vaan he ovat passiivisia kiusaajia.
Kiusaaja tarvitsee aina yleisönsä!
Jokaisessa ryhmässä lasten välillä on erilaisia jänni;eitä sekä ris<riitoja.
Kiusaaja huomaa nopeas< kuka ryhmäläisistä soveltuu passiiviseksi uhriksi eli
kiusaamisen kohteeksi. Kiusaaja yleensä nau=i siitä, e;ä kuulee muidenkin
kiusaavan uhria. Näin kiusaaja pitää itselleen oven auki kiinni joutumisen varalta.

PIKI

Hänen asenteensa ja uskomuksensa kiusaamista ja väkivaltaa
kohtaan muuttuvat myönteisemmiksi.
Hän omaksuu entistä epäkunnioittavamman asenteen muita
kohtaan ja näkee toisten vahingoittamisen olevan hyväksyttävää ja
jopa hauskaa.
Hän oppii käyttämään muiden kiusaamista sosiaalisten tilanteiden
PIKI
hallintakeinona. Kiusaaminen voi olla palkitsevaa:
hän saa sen myötä huomiota, se antaa valtaa ja
vallantunnetta sekä itseluottamusta, ja se voi
jopa tuottaa mielihyvää.
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Jos muita kiusaava lapsi saa jatkaa toimintaansa:

Kiusa,u / uhri

Kiusaaja voi toisaalta kokea olevansa ansassa, jos hän ei pysty
muu:amaan käy:äytymistään. Hän oppii, e:ei kukaan voi au:aa tai
pysäy:ää häntä.

Uhrin osoittama pelokkuus voi olla yksi syy miksi hänestä tulee kiusattu. Kiusaaja
kokee tyydytystä siitä, että näkee uhrin olevan peloissaan. Myös uhrin
mahdollinen raivostuminen kiusaamisesta lisää kiusaajan tyydytystä. Hän
suorastaan odottaa uhrin raivostumista.
Uhreja:
1) Passiivisia uhreja, jotka viestittävät kiusaajalleen ja toisille lapsille olevansa
arvottomia ja turvattomia.

Seurantutkimusten perusteella =edetään, e:eivät lapset ja nuoret
väl:ämä:ä itsestään ”kasva eroon kiusaamisesta.
Kiusaaminen ei siis lopu itsestään, vaan lapsilla, jotka kiusaavat
muita toistuvas=, on suurempi riski kehi:yä
aikuisiksi, jotka ovat taipuvaisia aggressiiviseen
ja väkivaltaiseen käy:äytymiseen.

2) Masentuneita lapsia, joilla on ongelmia sosiaalisessa kanssakäymisessä sekä
oppimisessa.
3) Varovaisia ja herkkiä lapsia sekä provosoivia uhreja,
joille on yleistä aggressiivisuus ja ahdistuneisuus. He ovat usein
lyhytjännitteisiä ja heillä on keskittymisongelmia.
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Kiusattu / uhri
Kiusaamisen uhrit ovat usein ahdistuneempia ja turva6omampia kuin muut.
Kiusaamisen kohteeksi joutuessaan he reagoivat usein itkemällä ja vetäytymällä.
Heillä on usein heikko itsetunto ja heillä on nega<ivinen kuva itsestään ja
<lanteestaan. He kokevat myös olevansa epäonnistuneita ja pitävät itseään
tyhmänä ja epämielly6ävinä.
Kiusaamisen uhrit ovat herkkiä ja vetäytyviä. He saa6avat pelätä ryhmään
menoa, ja heidän luo6amuksensa muihin ihmisiin kärsii kolauksen.
Usein he ovat myös vähemmän urheilullisia ja heiveröisiä
yleiseltä olemukseltaan. Heillä on myös usein vähemmän
ystäviä kuin ikätovereillaan.
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Kiusaamistilanteet tapahtuvat
usein vapaan leikin aikana
Lapsi kiusaa:
− saavuttaakseen tavoitteensa ja
tarkoitusperänsä
− tuottaakseen itselleen mielihyvää
− tunteakseen itsensä vanhemmaksi kuin on
− saavuttaakseen statusta ryhmässä ja/ tai
− ei ole muunlaista toimintatapaa
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Kiusaaminen jättää jälkensä
Kiusatutulla masentuneisuuteen ja ahdistuneisuuteen liittyvät
oireita, itsetuhoisuutta. Uhrin toiminta - ja vaikutusmahdollisuudet
omaan toimitaan ja omaan toimintaympäristöön kapenee kunnes
evätään kokonaan.
Lapsi muun muassa ajattelee itsestään hyvin negatiivisesti ja tuntee
arvottomuutta, häpeää sekä avuttomuutta.
Pienessä lapsessa kiusaaminen saa aikaan myös pelkotiloja toisia
vertaisia kohtaan, ja hän saattaa alkaa pelätä
päiväkotiin tai kouluun menemistä.
Kiusaaminen vaikuttaa negatiivisesti myös
oppimismotivaatioon.

Kiusaaminen jä1ää jälkensä
Muut lapset: moraalin kehitys vaikeutuu – tiedetään että on väärin
eikä haluta -> puuttumisen ongelma
Kiusaaminen on opittua käytöstä, joka vain jatkuu lapsen saadessa
myönteistä vahvistusta.
Lapsen vallan ja hallinnan tunne jo itsessään vahvistaa
käytöstä, jota myös kavereiden arvostus tukee.
Kiusaaja ei lopeta käyttäytymistään ilman aikuisten aktiivista tukea.
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Kiusaamisella on negatiivisia vaikutuksia myös kiusaajan elämään. Kiusaajat ovat
usein suosittuja vertaisryhmässään ja heillä on ympärillään tukijoukkoja .
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Negatiivisen vuorovaikutuksen kehäprosessi (
Laine&Neitola 2002)

Kiusaajalla muita enemmän antisosiaalisia persoonallisuushäiriöitä, kiusaamista
myös työpaikoilla.

Heikko
itsearvostus

Vaikka suurin osa lapsista ei hyväksy kiusaamista, ajaa ryhmän aiheuttama paine
ja pelko kiusatuksi joutumisesta lapset hyväksymään kiusaamisen hiljaisesti ja
tukemaan kiusaajia.

Kehi<ymä<ömät
sosiaaliset taidot

Kielteiset
käsitykset ja
odotukset
itsestä ja muista

Usein kiusaajien vertaissuhteet muodostuvat kuitenkin
toisista kiusaajista, eivätkä he koe yhteenkuuluvuutta
koko ryhmän ja yhteisön kanssa.
Yhteenkuuluvuudentunteen puuttuessa he ajautuvat
helposti vahingoittamaan vertaisiaan.
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Epäsuorat
aikeet muita
kohtaan

Vähän
myönteistä
vuorovaikutusta
Muiden kielteiset
havainnot ja
reaktiot, torjunta,
nuorikirkko.ﬁ
epäsuosio
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Positiivisen vuorovaikutuksen kehä
Vahva
itsearvostus
Taitava
sosiaalinen
toiminata, hyvät
sosiaaliset taidot

Runsaas9
myönteistä
vuorovaikutusta

Toisten
positiivinen
suhtautuminen,
havainnot ja
nuorikirkko.ﬁ
reaktiot, suosio

Myönteiset
käsitykset ja
odotukset
itsestä ja muista

Suotuisat
aikeet muita
kohtaan
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